telèfons d’interès
ajuntament............................ 93 588 70 00
alcohòlics anònims.................. 93 317 77 77
ambulàncies.......................... 93 699 58 58
ateneu municipal..................... 93 588 74 73
biblioteca “mestre
martí i tauler”..........
93 699 84 53
bombers................................ 93 697 60 80
cap-1 mútua terrassa.............. 93 586 67 00
cap-2 anton de borja.............. 93 588 45 55
cap-3 sant genís..................... 93 699 17 29
casal de la gent gran.............. 93 588 44 87
cementiri............................... 93 588 77 22
centre d’orientació
sanitària (cos)......................... 93 588 73 73
correus................................. 93 699 14 02
creu roja............................... 93 697 92 04
deixalleria ............................ 93 699 49 95
espai jove torre bassas............ 93 697 90 04
fecsa - endesa........................ 900 77 00 77

jutjat 1.................................. 93 586 08 51
jutjat 2.................................. 93 586 08 52
jutjat 3.................................. 93 586 08 53
jutjat 4..................................93 586 08 54
jutjat 5..................................93 586 08 55
omic (of. inf. consum).............. 93 588 70 32
oficina de gestió
tributària (orgt)......................93 586 23 80
oficina de treball
de la generalitat..................... 93 587 25 63
oficina local d’habitatge
(proursa)...............................93 588 66 93
mossos d’esquadra (comissaria) 93 581 79 00
mossos d’esquadra urgències............... 088
policia local........................... 93 588 70 92
policia local urgències....................... 092
policia nacional...................... 93 588 76 94
policia nacional urgències................... 091
ràdio rubí................. 93 588 70 00 ext. 1501

registre civil......................... 93 586 08 94
rubí+d (impes, ose).................. 93 581 39 00
rubí verd............................... 93 591 30 03
rubí via................................. 93 591 30 03
sece (enllumenat públic)........... 93 588 77 99
síndic de greuges.................... 93 697 21 59
sorea (avaries)......................... 902 250 370
tanatori................................ 93 588 66 55
taxi (adaptat).......................... 609 893 037
taxis rubí.............................. 93 699 24 89
taxis ràdio taxi...................... 93 586 08 88
telèfon verd ......................... 900 130 130
(si es truca des d’un mòbil).......93 699 98 01

farmàcies de guàrdia
juliol 2010
19 pont
20 garcia
21 calsina
22 parrilla
23 progrés
24 xapelli
25 hidalgo-mosc
26 condal
27 piera
28 valls
29 batallé
30 espert
31 farell

agost 2010
1 pont
2 oriol
3 parrilla
4 baradad
5 oriol
6 gibert
7 batllori
8 aldea
9 garcia
10 espert
11 kronos
12 progrés
13 xapelli
14 kronos
15 condal

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

setembre 2010
1 progrés
2 gibert
3 hidalgo-mosc
4 condal
5 piera
6 valls
7 batallé
8 espert
9 farell
10 aldea
11 ruiz
12 hidalgo-mosc
13 baradad
14 oriol
15 gibert

piera
valls
batallé
calsina
farell
krono
ruiz
kronos
baradad
ruiz
xapelli
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla

farmàcies
aldea pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 / batallé pg. francesc macià,
23. 93 699 04 30 / baradad av. barcelona, 59. 93 699 09 53 /
batllori c. milà i fontanals, 3. 93 699 03 88 / calsina verge de
lourdes, 35. 93 699 22 81 / condal calderón de la barca, 11. 93
699 87 09 / estatut av. de l’estatut. 93 699 16 51 / farell c. sant
jordi, 25. 93 699 02 91 / garcía c. segòvia, 1. 93 697 49 42 / gibert
c. torres oriol, 4. 93 699 68 99 / hidalgo c. sabadell, 79. 93 697
36 40 / kronos ptge. cronos, local 15. 93 586 06 26 / oriol c. safir,
28. 93 699 43 98 / parrilla c. xercavins, 2. 93 699 13 05 / piera pl.
josep sapés,4. 93 697 7163 /pont c. magí ramentol, 7. 93 697 34
56 / progrés c. verge de fàtima, 13. 93 697 79 93 / xapelli c. víctor català, local 22. 93 588 07 08 / ruiz ctra. sabadell, 95. 93 699
50 12 / serra pg. francesc macià, 86. 93 699 13 43 / valls ctra. de
Terrassa, 16-18

Farmàcies obertes tots els dies: kronos (de 9 a 22 h) i xapelli (de 9 a 21 h)

programació d’estiu de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
0-11.30 h
11.30-12 h
12-14 h
14-14.30 h
vins
14.30-15 h
15-15.30 h

15.30-17 h
17-18 h

18-19 h
19-19.30h
19.30-20 h
20-21 h

Radiofórmula musical
Fem Salut
Rubí al sol
Amb gust propi, país de
Curs català-europeus
dl.: Ona triesportiva
dm.: Retrats
dc.: Retrats
dj.: Retrats
dv.: Ona triesportiva
Radiofórmula musical
dl.: Guantanamera
dm.: Catsons
dc.: Escuela de calor
dj.: Paisatges humans
dv.: Chelsea hotel
Aquell dia
Informatiu Com Ràdio
Informatiu vespre
dl.: Rock de luxe
dm.: Discoteca privada
dc.:Tempo di fuga
dj.: El fil de la Troca
dv.: 30 anys de Ràdio Rubí

21-22 h
22-24 h

www.radiorubi.fm

Radiofórmula musical
dv.: tercer mil·leni
Radiofórmula musical

dissabte
0-8.30 h
8.30-9 h
9-10 h
10-17 h
17-18 h
18-19 h
19-21 h
21-23 h
23-24 h
00-1 h

Radiofórmula musical
Sardanes d’autor
El millor de cada casa
Radiofórmula musical
Guantanamera
Escuela de calor
Costa Fleming
Insomnia
Enigma 03
La sal session

diumenge
0-10 h
10-11 h
11-12 h
12-13 h
13-17 h
17-18 h
18-19 h
19-1 h

Radiofórmula musical
Ara i sempre
Paisatges humans
Ona triesportiva
Radiofórmula musical
Catsons
Chelsea hotel
Radiofórmula musical

www.rubi.cat

30 anys de

laciutat@ajrubi.cat

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

La importància de
la formació
Fa molt de temps que l'educació i la formació han
estat i són una prioritat
constant per a
l’Ajuntament. I la tenim
molt present i de manera
continua, a l’hora de planificar la nostra ciutat i a
l’hora de concretar en
accions i resultats aquesta
prioritat. No pot ser d’una
altra manera. La formació, que no es pot quedar en l’ensenyament
reglat i obligatori, tot i que n’és una part essencial, ha de funcionar com a vertebrador d’una
societat més cohesionada i més justa i ha de
servir com a veritable trampolí de la igualtat
d’oportunitats. I perquè això sigui possible
totes les administracions hem de concentrar
esforços i alinear prioritats per donar els millors
serveis en les millors condicions.
A Rubí estem treballant en aquesta línia. Amb la
inauguració d’una nova escola bressol pública
per a la ciutat, amb l’aposta per l’escola d’adults, de música i d’art... Amb la reforma del
Bullidor, que donarà pas a l’escola bressol Sol,
solet, l’Escardívol tindrà una peça més que la
referma com a centre de referència educatiu de
la nostra ciutat, sumant-se a l’oferta musical i
artística. D’altra banda, l’Ajuntament està
col·laborant intensament amb la Generalitat
per possibilitar i facilitar la construcció de noves
escoles per donar acollida a tota la població de
Rubí.
En aquests moments de crisi, cal posar precisament el valor de la formació com una via de sortida, que passi a esdevenir peça fonamental
d’un model econòmic més sostenible. Per tant,
compromís renovat amb la formació per fer de
Rubí una ciutat amb àmplia oferta educativa i
generar coneixement que doni els seus fruits
més immediats a la nostra ciutat.

visitem l’ajuntament
Alumnes del CEIP CEIP Montessori van visitar l’Ajuntament

Hace mucho tiempo que la educación y la formación han sido y son una prioridad constante para el Ayuntamiento. Y la tenemos muy
presente y de manera continua, en el
momento de planificar nuestra ciudad y de
concretar en acciones y resultados esta prioridad. No puede ser de otra manera. La formación, que no se puede quedar en la enseñanza reglada y obligatoria, a pesar de que ésta
sea una parte esencial, tiene que funcionar
como vertebrador de una sociedad más cohesionada y más justa y tiene que servir como
verdadero trampolín para la igualdad de
oportunidades. Y para que esto sea posible,
todas las administraciones tenemos que concentrar esfuerzos y alinear prioridades para
dar los mejores servicios en las mejores condiciones.
En Rubí estamos trabajando en esta línea. Con
la inauguración de una nueva guardería
pública para la ciudad, con la apuesta por la
escuela de adultos, de música y de arte... Con
la reforma del Bullidor, que dará paso a la
guardería Sol, solet, el Escardívol tendrá una
pieza más que la confirma como centro de
referencia educativo de nuestra ciudad,
sumándose a la oferta musical y artística. Por
otra parte, el Ayuntamiento está colaborando
intensamente con la Generalitat para posibilitar y facilitar la construcción de nuevas
escuelas que den acogida a toda la población
de Rubí.
En estos momentos de crisis hay que poner
precisamente el valor de la formación como
una vía de salida, que pase a ser pieza fundamental de un modelo económico más sostenible. Por lo tanto, compromiso renovado
con la formación para hacer de Rubí una ciudad con amplia oferta educativa y generar
conocimiento que de sus frutos más inmediatos en nuestra ciudad.
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nous centres escolars

Dues noves escoles
per al curs escolar
2010-2011
e

l pròxim curs escolar 2010-2011, que aquest any començarà el dimarts 7 de setembre,
una setmana abans de les dates habituals arran dels canvis en el calendari escolar del
departament d’Educació de la Generalitat, Rubí estrenarà dues noves escoles: l’escola del carrer
Mallorca i l’escola bressol Sol, solet.

prop de 10.000
alumnes

entre educació infantil, primària i secundària obligatòria

Dels nens i nenes que començaran el pròxim
curs escolar en algun dels centres educatius
de la ciutat, alguns ho faran en les noves places de l’escola bressol Sol, solet i de P3 que
s’oferiran en l‘escola d’infantil i primària del
carrer Mallorca.
La nova escola bressol, ubicada a l’edifici del
Bullidor i que ha estat remodelada durant aquest
any, té una capacitat de 127 alumnes de 0 a 3
anys i un total de 10 aules per a diversos usos.

va tindrà capacitat per acollir un total de 450
nous alumnes i s’està construint en uns terrenys
de 7.211 m2 ubicats al carrer Mallorca.

increment del nombre d’alumnes
El pròxim curs, 9.204 alumnes començaran
els ensenyaments obligatoris a partir del 7 de
setembre, una setmana abans del que era
habitual fins ara. La xifra de nous alumnes que
comencen el curs a P3, que aquest any estre-

El curs escolar
comença aquest any
una setmana abans

Les obres de l’espai de jocs s’estan realitzant
aquest estiu.
D’altra banda, els mòduls de l’escola del carrer
Mallorca, s’estan construint al costat del nou
edifici i seran utilitzats durant aquest curs mentre s’acaba el nou equipament. La que serà la
12a escola pública acollirà durant el curs un
total de 75 alumnes de P3. L’edificació definiti-

naran la setmana de vacances del mes de
febrer acordada amb la nova Llei d’educació
de Catalunya, s’ha incrementat dels 817 del
curs anterior als 900 d’aquest any, seguint la
tendència dels últims anys (790 nous alumnes
al curs 2008-2009), mentre que l’augment
dels nous alumnes de l’ESO és menor ja que
puja de 686 del curs anterior als 690 d’aquest
nou curs.

quan l’increment previst de l’alumnat que
ara cursa primària arribarà a l’ESO.
2. Canvi d’ubicació de l’IES J.V. Foix, per tal
d’apropar els estudiants de secundària a
l’entorn urbà.
3. Nou centre de formació professional integral a les instal·lacions de l’actual institut J.
V. Foix.
4. Construcció de l’escola oficial d’idiomes a
Rubí, que podria iniciar la seva activitat amb
una primera llengua a l’IES Duc de Montblanc
al curs 2011-2012.

Les xifres
d’aquest curs
2.399 Educació infantil
4.140 Educació primària
2.665 Educació Secundària
Obligatòria (ESO)
900 nous alumnes de P3
127 places Escola bressol Sol solet
75 places P3 Escola
del carrer Mallorca

Obres a l’edifici Bullidor per l’escola bressol Sol, solet

Inici de construcció de la nova escola del Carrer Mallorca

Inauguració del curs escolar
La inauguració del nou curs escolar tindrà
lloc el pròxim divendres 3 de setembre
amb una conferència sobre la competència digital en les escoles a càrrec de l’expert de la Unió Europea en Societat de la

Informació i exministre d’Indústria, Joan
Majó. La conferència “La competència digital en la societat actual” es farà al Castell
Ecomuseu Urbà de Rubí a partir de les 13
hores.
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L’Ajuntament de Rubí i el Departament
d’Educació de la Generalitat han signat un
protocol de col·laboració per al període
2010-2014, durant el qual s’impulsaran
diverses accions per millorar el mapa escolar de la ciutat amb nous equipaments que
puguin cobrir la demanda educativa de la
ciutadania. Entre aquests, hi haurà:
1. Nou institut escola al 25 de setembre,
seguint el nou model educatiu proposat per
la nova Llei d’educació de Catalunya, que
permet integrar en un mateix centre els
alumnes de primària i secundària. Aquest
centre podria iniciar la seva activitat al 2012,

notícies

Nous equipaments per als pròxims anys

Cuidado con
el calor

notícies

consejos para un verano saludable
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salud

e

l exceso de calor y las temperaturas extremas pueden ocasionar
pérdida de líquidos y sales minerales muy necesarios para el organismo. Esto puede agravar una enfermedad crónica o provocar deshidratación y agotamiento. Si la exposición a temperaturas elevadas se alarga, es cuando puede producir se lo que conocemos como “golpe de calor”.
Para reconocer que alguien puede estar padeciendo un golpe de calor, hay
que prestar atención a síntomas que pueden alertarnos, como tener una temperatura corporal muy alta, dolor de cabeza, náuseas, sed intensa, convulsiones, somnolencia o pérdida de conocimiento. Ante estos síntomas, hay que
trasladar a la persona afectada a un lugar más fresco, dar agua, mojarle y avisar urgentemente a los servicios sanitarios (061).

a refrescarse

es la mejor opción
cuando suben las
temperaturas

¿Cómo prevenir los problemas del calor?
1 En casa, controlar la temperatura: cerrar las persianas durante las horas de
sol, abrir ventanas por la noche, para refrescar, o recurrir a algún tipo de climatización son algunas de las recomendaciones. Si no se tiene aire acondicionado, intentar pasar como mínimo dos horas al día en lugares climatizados (centros comerciales, cines...).

Protegerse del sol o
beber agua son necesarios para evitar los golpes de calor

2 En la calle, evitar el sol directo: llevar gorra o sombrero, utilizar ropa ligera
y de colores claros, y procurar andar por la sombra, estar bajo una sombrilla
si se está en la playa y descansar en lugares frescos de la calle o en espacios
cerrados climatizados, beber agua a menudo, mojarse la cara e, incluso, la
ropa, y vigilar los trayectos en coche durante las horas de sol.
3 Limitar la actividad física en las horas de más calor: hay que evitar salir a
las horas del mediodía, que es cuando hace más calor, y reducir las actividades intensas.
4 Beber bastante líquido y vigilar la alimentación: por supuesto, beber agua
y zumos de fruta tanto como se pueda, incluso sin tener sed; no tomar bebidas alcohólicas y evitar las comidas muy calientes y las que aportan calorías.
5 Informarse bien: de los horarios de los centros de atención primaria cercanos, tanto de vuestro municipio como del lugar donde se va de vacaciones.
Y anotarse el número de Sanidad Responde: 902 111 444, atiende diariamente durante las 24 horas y pueden indicar los centros sanitarios abiertos y
dar consejos de salud.

Al setembre es col·locaran
les grades al nou amfiteatre
del Castell
El nou parc del Castell comença a prendre forma. Les obres del projecte constructiu
d’un amfiteatre per a usos culturals i l’adequació de l’entorn paisatgístic d’aquest
edifici històric avancen a bon ritme. Segons el calendari establert, durant el mes de
setembre es començaran a instal·lar les grades al nou amfiteatre. Les obres d’aquest
projecte, que ha rebut una subvenció del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), han estat adjudicades a l’empresa Obres i Serveis Roig per un import
d’1.193.063,03 euros.
El passat mes de maig van començar els treballs de
construcció d’un amfiteatre i l’adequació de l’entorn
paisatgístic del Castell, els dos àmbits d’actuació
que preveu aquest projecte. Amb aquests treballs,
l’Ajuntament de Rubí pretén transformar tota la
finca que envolta el Castell-EcoMuseu Urbà de la
ciutat, un edifici que és present a la història del municipi des del segle XIII.

Amb aquesta actuació es pretén convertir aquest
espai en un lloc més accessible per a la ciutadania i
que ofereixi opcions de passeig i estada. L’objectiu
del consistori és crear un entorn a tota la zona que
dignifiqui i posi en valor tota la finca on es troba
una de les construccions més emblemàtiques del
municipi.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Obres actuals on s’ubicarà l’arborètum, vista virtual de l’arborètum, escenari de l’amfiteatre, vista virtual de l’amfiteatre.

L’amfiteatre
L’Ajuntament de Rubí està construint un amfiteatre per a usos culturals, socials i lúdics en aquesta zona. El
projecte inclou la transformació de tot el vessant sud de la finca, que va des del Castell fins a l’esplanada
que limita amb el talús de Can Xercavins.
Aprofitant les característiques actuals de l’espai, es pavimentarà la zona plana per tal que pugui ser utilitzada com a escenari i es construiran unes grades de formigó prefabricat. Tota aquesta zona serà enjardinada en el seu perímetre i es plantarà arbrat i enfiladisses al mur de tancament.
Ara per ara ja s’han fet els moviments de terres pertinents per tal de poder pavimentar aquesta zona, que
aquest estiu ja ha acollit la celebració d’algunes de les activitats de la Festa Major i del Festival Internacional de Dansa Tradicional Rubifolk que organitza l’Esbart Dansaire de Rubí. Tot i que aquest espai encara no
està acabat, s’ha adequat per a l’ocasió, amb la instal·lació d’un escenari i unes grades provisionals.
Un cop estigui enllestit, es preveu que aquest espai aculli definitivament totes aquestes activitats que fins
ara es desenvolupaven a la plaça del Doctor Guardiet, que guanyaran espai amb el canvi. I és que la plaça
del Doctor Guardiet només disposa de 630 m2, mentre que el nou espai del Castell (entre l’escenari i les
grades) té una extensió de 2.995 m2.
En les properes setmanes, l’empresa constructora enllestirà la plataforma que servirà de base per fer les grades.
Durant el mes de setembre, sobre d’aquests graons es col·locaran els bancs prefabricats, que seran de colors.

L’arborètum
El projecte també preveu una actuació paisatgística a tot l’entorn situat al nord del turonet que alberga el
Castell. En aquest sector s’hi ubicarà l’arborètum: un parc amb arbres i plantes procedents dels cinc continents. Les diferents espècies es distribuiran en l’espai en funció del seu continent d’origen. Aquesta zona,
de 5.641 m2, també es dotarà d’una xarxa de camins per tal de facilitar l‘observació de les espècies.
El projecte preveu delimitar el recinte a través d’una tanca metàl·lica que oferirà transparència entre les
parts interior i exterior del parc. Aquesta estructura, que delimitarà el recinte per qüestions de seguretat,
es recobrirà amb enfiladisses. De fet, la tanca serà un element verd més dins el parc. També s’hi col·locaran
elements de mobiliari urbà (bancs i papereres) i d’enllumenat. A la part superior es posarà un cablejat
metàl·lic que permetrà lligar les enfiladisses i crear així una pèrgola vegetal.
En aquests moments, els operaris estan fent la instal·lació prèvia de l’enllumenat del parc, perfilant i delimitant els camins, creant la cimentació per poder col·locar-hi la tanca i instal·lant el sistema de drenatge
i recollida d’aigües. Posteriorment, s’habilitaran diferents dunes en aquesta zona, per tal de crear recorreguts paisatgístics més rics; s’instal·laran les lluminàries, es recobrirà la tanca amb enfiladisses, s’instal·larà
el mobiliari urbà, col·locant diferents bancs i papereres, i, cap a l’octubre, es plantaran els diferents arbres.

Els accessos
El Parc del Castell disposarà de 5 entrades, tres de les quals seran accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.
La principal novetat és el nou accés des del carrer de Pau Roca, que ja està acabat. Aquesta nova entrada s’ha creat pensant en les persones que assisteixin a les activitats culturals que es duguin a terme a
l’amfiteatre.
Un altre accés seran les escales del carrer de la Parellada, que ja s’han enderrocat i que, properament, es
faran noves.
A banda de la rampa del Castell, el parc preveu dues entrades accessibles més: una des del carrer de Santa Teresa i l’altra a la zona de l’Arborètum, totes dues presidides per una porta que recordarà les típiques
entrades dels castells.

notícies
cr10

infraestructures

l’estiu no atura els treballs a la ciutat

Les obres no
fan vacances
l’

arribada de l’estiu fa baixar el pols de la ciutat. Ja sigui per la calor, o bé per les vacances, sembla que l'activitat s’alenteixi. Malgrat aquesta percepció, allò que mantindrà el
seu ritme previst seran les obres de posada a punt de la ciutat. Els que es passegin pels carrers
de Rubí podran comprovar que continuen els treballs de rehabilitació dels edificis històrics, l’adequació dels equipaments públics o l'adaptació de les infraestructures. Fins i tot, n’hi ha que
comencen durant el mes de juliol, aprofitant que l'activitat a la ciutat es redueix.
celler coperatiu

El edifici històric està
en plena rehabilitació

Deixant de banda les obres finançades pels Fons
Estatals d’Ocupació i Sostenibilitat Local (FEOSL),
els treballs de millora que realitza l’Ajuntament
inclouen algunes obres a les quals els rubinencs ja
s’han acostumat, com l’actuació integral al Mercat
Municipal. Durant l’estiu el projecte de condicionament de l’immoble, dels aparcaments i de la plaça
no s’aturarà. Pel que fa a la remodelació de la plaça
del Doctor Guardiet, continuarà evolucionant durant
aquest mes.

que l'antiga fàbrica de l’Espona s’està preparant per
acollir el Centre de Dansa Tradicional.
Davant dels equipaments i els edificis històrics,
durant l’estiu continuaran també altres obres que
responen a les necessitats més bàsiques. En
aquest moment, s’estan construint habitatges de
protecció oficial, per exemple, a la zona de Can
Sant Joan, a Sant Jordi Parc i, des d'aquest mateix
mes de juliol, a la Zona Nord, entre els carrers de
Belchite i Lepant.

L’entron del Mercat
Municipal continuarà
en obres per la intervenció una integral

L’horitzó del mes de setembre arrossega, amb l’inici del curs escolar, el començament de moltes altres
coses; i això fa que l’estiu es presenti intens. Així,
la reforma del pati de l’escola bressol Sol, solet té la
urgència de deixar el centre disponible per al nou
curs. Al setembre també s’ha previst la inauguració del nou equipament esportiu del Duet Esport, al
barri del 25 de setembre.
Pel que fa als edificis històrics, l’estiu serà clau per
posar al dia aquest patrimoni. D’una banda, el Celler
Cooperatiu continua amb la seva rehabilitació que
més endavant afectarà el seu entorn. D’altra banda,
els ciutadans poden veure que l’Ateneu està millorant la seva imatge. I per últim, fa només uns dies

I per últim, si bé els edificis són l’escenari més habitual d’aquest treball, hi ha molts d’aquests projectes que és impossible que passin desapercebuts,
principalment perquè es desenvolupen en ple
carrer. Aquest més de juliol i la resta de l’estiu avançarà l’adequació del parc de la Pau i la Natura, les
darreres intervencions al parc de Ca N’Alzamora i
el nou parc de Can Sant Joan, tot per augmentar
les zones verdes de la ciutat. És més difícil concretar els carrers als quals es desenvoluparà el pla de
voreres, que té previst executar millores a Ca N’Oriol, Can Fatjó, la Zona Nord o la Zona Centre, entre
altres barris de la ciutat.

evaluación de los ciudadanos

notícies

noticias
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Content@s de vivir
en Rubí
d

e cada 10 ciudadanos, 6 muestran un grado de satifacción elevado por vivir en la ciudad,
según los resultados de la encuesta de percepción de ciudad y valoración de la gestión
municipal de Rubí. El estudio, encargado por el Ayuntamiento y coordinado por el Servicio de
Evaluación y Calidad de la Diputación de Barcelona, ha entrevistado a 800 rubinenses mayores
de 18 años.

la revista
más leída

la revista la ciutat
es el medio local
más leído

Según los resultados de la encuesta, el 47,3% de (ver cuadro). Y un 75% de los encuestados valora
las personas entrevistadas piensa que la ciudad como buena o muy buena la atención al ciudadaha mejorado en los últimos dos años y 3 de cada no y la respuesta que recibe por parte del Ayunta4 están convencidos de que continuará mejoranmiento de Rubí.
do en los próximos dos años, lo cual
Otro indicador positivo, en cuanto a hábirepresenta un incremento de más de
tos de consumo de información local,
5 puntos respecto a la encuesta
sitúa la revista municipal La Ciutat
realizada en el año 2008.
como el medio local más leído
La
encuesta
tuvo
Se mantienen dos de las preopor los rubinenses para inforlugar
los
días
13
y
cupaciones reflejadas en
marse. El tercer lugar en el rán14 de abril y se
encuestas anteriores, el aparcaquing lo ocupa la web municientrevistó
a
800
miento y la seguridad ciudadapal (www.rubi.cat)
personas
mayona. La oferta de ocio y cultura
El estudio de opinión también
res
de
18
años
desbanca a la inmigración como
destaca el grado de conocimienprincipal problema percibido por
to y la valoración que los encueslos rubinenses y 7 de cada 10
tados hacen de proyectos que han
encuestados opinan que la convivencia y
transformado la ciudad en los últimos
la integración de residentes no comunitarios es años o que están en ejecución: la peatonalización
igual o mejor que en otros municipios. El desem- del centro y la nueva Biblioteca son algunos de los
pleo, junto con el aparcamiento y la seguridad ciu- proyectos que más se conocen, seguidos por el
dadana, ocupan el tercer lugar en el ránquing de nuevo Hospital o las obras del Mercado Municipal.
las principales preocupaciones de los ciudadanos. Por otra parte, la evaluación media de los particiLa recogida de basuras, el Mercado Municipal, la pantes en la encuesta es de un 5,7 a la gestión
limpieza de calles, el transporte público y la poli- municipal.
cía local son los servicios locales mejor valorados

Más información: www.rubi.cat

Comparativa de la valoración de los diferentes
ámbitos de gestión de los
años 2008 y 2010
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Maria Palau, nova
Síndica de Greuges

“
psc

Belén Meneses
Regidora del Grup
Municipal Socialista

m

aria Palau és la nova Síndica de Greuges de Rubí en substitució de Jordi
Quintas. Palau va prendre possessió del
càrrec durant la sessió plenària corresponent
al mes de juny. Maria Palau relleva Jordi
Quintas, que ha ocupat el càrrec durant els
últims 6 anys. Maria Palau, mestra de professió, va néixer el 1945, després de viure a
diferents municipis, el 1971 es va instal·lar
a Rubí. La seva vida professional ha estat íntimament lligada a l’educació.

El bus deixa l’illa els
caps de setmana

“
“

pp

erc

Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“
ciu

Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

Casal d’estiu per a
dones grans

l’

Ajuntament ofereix casals d’estiu per
a dones majors de 65 anys durant el
mes d’agost. Els casals es desenvoluparan
en horari de matí i tindran lloc a la piscina
municipal i a l’edifici Rubí + D. El programa inclou sessions d’aquagym i de relaxació, videofòrums i tallers de temàtiques
diverses com teatre. Les inscripcions finalitzen el 23 de juliol. Més informació: Servei de la Dona (edifici Rubí + D).

més retallades de drets

icv-euia

“
d

Así se desprende de los resultados de
la encuesta realizada por la
Diputación de Barcelona, publicada
recientemente, donde se detalla que
casi el 60% de los/las ciudadanos/as
de Rubí, declaran sentirse muy o
bastante satisfechos de vivir en esta
ciudad. Esta valoración positiva de

No em refereixo a la retallada que ha
fet de l’Estatut el Tribunal Constitucional, que d’això segur que ja en
parlen altres portaveus..., jo us parlo
d’una altra retallada ben recent, que
Marta Ribas
ens afectarà a tots i totes, i que entre
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA estatuts, millets i victòries de “la roja”
sembla que ha passat desapercebuda. Però és molt i molt greu. Parlo de

Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PP

es d’aquest mes de juliol, el bus deixarà de circular per l’illa de vianants
durant els caps de setmana i modificarà
el seu recorregut dissabtes a la tarda i
diumenges, que són els dies que més
vianants passegen per aquesta zona.
Així, el bus de la línia L1 circularà pel
carrer Edison fins al Passeig de la Riera
(comarcal 1413). Anirà per aquesta via
fins a la parada de Prat de la Riba. En
aquest punt, el bus recuperarà el seu
recorregut habitual.

rubí, la ciudad donde nos
gusta vivir

“
acr
Grup Municipal
d’ACR

front comú contra el burca
Al Partit Popular de Rubí estem francament satisfets, no tant perquè el
Senat hagi aprovat una proposta de la
nostra formació, sinó sobretot perquè
aquesta ho valia. Finalment, amb la
prohibició que als llocs públics es
pugui portar el burca o qualsevol altra
vestimenta que cobreixi totalment el

adéu, espanya, que et vagi
bé!
El poble de Catalunya va aprovar en
referèndum l’any 2006 un nou
Estatut. Un Estatut que ja havia estat
retallat a cop de ribot a Madrid, per
allò de l’encaix estatal, respecte a l’aprovat al Parlament el 30 de setembre del 2005. No era el nostre
Estatut, però Esquerra Republicana

som una nació nosaltres
decidim
Sota aquest lema els catalans ens hem
manifestat de forma cívica per dir que no
acceptem la sentència del Tribunal
Constitucional que retalla l’ambició
democràtica de més autogovern per a
Catalunya.
Una sentència que retalla els nostres
drets en l’àmbit lingüístic, que minvaels

propostes per millorar la
festa major
L’ACR ha fet arribar els punts següents
a la regidora de Cultura. Són alguns
aspectes que hem detectat i que
creiem que poden ajudar a millorar la
Festa Major de l’any que ve.
1) Aparcament de l’Escardívol i del
Rubí+D: seria millor tancar-lo el més
tard possible per no afectar tant els

Rubí por parte de la mayoría de las
personas que lo habitan, concuerda
con la percepción ciudadana en la
mejora de todos sus servicios, que
también destaca la encuesta. No sólo
la gestión municipal aprueba en
todos los distritos de la ciudad, sino
que incluso los servicios que obtienen una nota más baja, aumentan su
valoración, indicador de que los ciudadanos también valoran el esfuerzo
la reforma laboral que ha impulsat el
govern del PSOE i del senyor
Rodríguez Zapatero.
Una reforma que, segons el mateix
ministre de Treball, “no generarà
ocupació”. Aleshores, per a què servirà? Doncs per abaratir l’acomiadament, així de clar.
Després de demanar esforços a la
funció pública, als pensionistes i als
dependents, ara el govern Zapatero
cos, hem aconseguit fer un pas molt
important: un pas cap a l’assoliment
total de la dignitat de la dona, obligada de vegades a amagar-se rere un
tros de tela, aïllada del món, de les
persones... Aquest fet s’empara en la
religió per justificar l’atemptat contra
les llibertats de les persones.
El burca i/o el nicab són, a més a
més, un obstacle importantíssim a la
integració dels ciutadans nouvinguts.
de Catalunya va acceptar el resultat
del posterior referèndum i es va comprometre a treballar intensament per
desplegar la llei marc del nostre país.
Després de 4 anys en els quals el
Tribunal Constitucional ha anat
marejant la perdiu, un tribunal amb
un mandat caducat, i sense cap legitimitat per dictaminar sobre lleis
refrendades per referèndum, s’ha

espais de bilateralitat entre els governs
d’Espanya i Catalunya, que trenca el tímid
guany de posar límit a la solidaritat fiscal
dels catalans, que tot i que alguns diuen
que només ha afectat un 5% del total,
aquest 5% és el nucli dur de la nostra raó
de ser, la nació.
Catalunya és una nació, i ho és perquè ho
volem ser. Cap llei ens pot donar o prendre
aquest dret. No som perquè ens ho diu
una llei, de fet el que esperem és que una

veïns que els utilitzen.
2) Concert de l’Associació de Músics de
Rubí, al Pau Casals: cal prendre mesures per evitar que falli l’electricitat a la
meitat del concert.
3) Atraccions al Rubí+D: la mesura que
els firaires no posin música ni altres
sons addicionals s’ha considerat una
millora per als veïns.
4) Ubicació de les activitats de la
Societat Sant Antoni Abad (Revival

Rubí se sientan orgullosos de la ciudad que
han escogido para vivir.

proposa que l’Estat aporti diners per ajudar les
empreses a acomiadar els treballadors i treballadores. O sigui, una nova proposta per sortir
de la crisi retallant-nos drets als qui més la
pateixen.
El que passa no és casual. Que ara faltin diners
no és perquè se’n gastin més, sinó perquè fa
anys que s’estan fent reformes fiscals regressives, a Espanya, que han reduït en milers de
milions els ingressos per a l’Estat. I ara, que falten diners per mantenir amb garanties tots els

drets tan llargament lluitats d’un estat del
benestar, el govern no és prou valent per fer
reformes als impostos per fer tornar a pagar
més als qui més diners tenen. O per retallar els
diners destinats a mantenir la família reial, o
l’Església catòlica, o l’Exèrcit.
En comptes d’això, el govern del PSOE opta per
retallar-nos encara més els drets i mostrar-nos
un cop més com n’és d’inútil i simbòlica la “O”
d’obrer de les seves sigles.
I el que és més greu encara, aquest tipus de

solucions tampoc resoldran la crisi, sinó que
molt probablement l’agreujaran, o almenys l’allargaran. Perquè totes elles acaben afectant la
població que manté el consum en aquest país.
El tema és complex i d’àmbit molt gran, és cert,
però no és hora de resignar-se, sinó de nedar
contracorrent. El corrent és fort, però la història
és plena de gent que, a força de perseverança,
acaba canviant el corrent del riu.

Com es pot parlar amb algú de qui no veus el
rostre, a qui no pots mirar als ulls… com es pot
fomentar el coneixement mutu si una barrera
infranquejable no el permet?
A Rubí, afortunadament, l’ús del burca no és
habitual, signe inequívoc que els ciutadans
que han decidit fer de la nostra ciutat la seva
llar volen contribuir de totes totes a fer-la millor
i a treballar plegats per l’enteniment i la concòrdia.

No està de més, però, ser molt conscients que
aquesta no és la situació que viuen altres ciutats europees i que, perquè tots vivim en un
mateix món i els problemes dels altres també
ens afecten, hem de ser solidaris amb qui veu
migrades les seves llibertats. I el de la dona és
un d’aquests col·lectius, desgraciadament.

erigit com a inquisidor de la voluntat popular,
dictant sentència sobre l’Estatut. D’un estatut,
que va ser ratificat pel poble català,i que un
Tribunal Constitucional amb un mandat caducat, i sense cap legitimitat per dictaminar sobre
lleis refrendades per referèndum, dictant sentència, s’ha erigit com a inquisidor de la voluntat popular. Amb aquesta sentència s’evidencia que, quan el que cal és defensar els interessos de Catalunya, no es pot comptar amb cap

polític ni cap jutge espanyol. A tall d’exemple,
Zapatero i els seus ministres (per cert, alguns
catalans, com la Sra.. Chacón) han celebrat
públicament que les escorrialles que ens ha
deixat el Tribunal encara és prou important, i
que n’hauríem d’estar contents. Ens han
humiliat i trepitjat. La sentència ha de fer que el
poble de Catalunya reflexioni quin és el futur
que vol: un futur lligat a un Estat que no ens
estima i que ens nega el nostre dret a ser una

nació i el nostre dret a desenvolupar-nos, o bé
un futur en el qual esdevindrem la propera
democràcia lliure d’Europa. A Esquerra
Republicana de Catalunya ho tenim ben clar:
som una nació, i tenim dret a decidir. I quan
puguem decidir, votarem a favor de tenir un
estat propi, lliure i independent. Si Espanya
retalla, nosaltres també retallem! La pròxima
estació és la independència!
www.esquerrarubi.cat www.arestubau.cat

llei reculli el nostre ser.
Calia una reacció clara i contundent dels catalans,
en primera instància això ja s’ha donat. Ara ens cal
que la política reaccioni, que reculli el pòsit de la
manifestació i el canalitzi en la direcció correcta. Cal
que els catalans puguin escollir un nou govern, l’actual legislatura ja està finalitzada, el govern tripartit
està superat per les circumstàncies de l’entorn,
incapaç de donar una resposta unitària a la sentència, incapaç de fer front a la crisi econòmica, incapaç de gestionar els serveis públics.

Cal un nou govern per plantejar un nou horitzó als
catalans, un horitzó amb una fita molt clara: la plena
sobirania del poble de Catalunya. Però no només
cal un horitzó, una estació de final de trajecte,
també ens cal un camí a seguir. Podem coincidir
amb molts en el punt i final de les aspiracions de llibertat del poble de Catalunya, però a més ens cal
una ruta per assolir el nou horitzó.
I és aquí en el camí on els catalans haurem de valorar quin govern volem, un govern capaç de fixar la
ruta, de recuperar el lideratge econòmic perdut, de

construir un país de qualitat, competitiu, dinàmic,
innovador i alhora social. Un govern que lideri sense
dependències, amb una única fidelitat i raó de ser,
la construcció nacional d’una Catalunya lliure; o bé
un govern d’equilibris fet en el mínim que els uneix
(aïllar CiU de la vida política), un govern en què els
mateixos que proclamen la independència fan president aquell que és més dependent de Madrid.
Aquest és el repte de les properes eleccions al
Parlament de Catalunya. www.ciu.cat/rubi

60’s): proposem parlar amb l’entitat perquè potser seria millor fer-ho en un altre lloc, com ara tornar al col·legi Pau Casals en lloc de la plaça
Catalunya.
5) Robatoris als comerciants del mercat medieval: productes de diverses parades van ser robats
per la nit, tot i haver-se reforçat el servei de vigilància, no es va evitar del tot.
6) Hem sabut que hi va haver, com a mínim, tres
baralles de bandes; per tant, proposem reforçar
també la seguretat per tal d’evitar-les.

7) Baixada d’Andròmines: es va fer pel carrer de
Montserrat com sempre, però estava anunciat pel
carrer de la Creu, i quan passaven els Gegants.
8) Castellers a les 5 de la tarda: proposem que en
la propera edició no es faci tan aviat ja que el sol
que feia era incòmode.
9) Cost del concert de Macaco: ens sembla massa
car que un concert de Festa Major costi ell sol més
del 25 % del total del pressupost inicial de la
Festa. Proposem triar altres grups més barats
encara que no hi hagi tanta audiència.

10) Mala visibilitat del públic al nou amfiteatre del
Castell, perquè a cada grada hi havia dues files de
cadires.
11) Proposem evitar la coincidència horària del
Ball de Gitanes amb l’activitat de prendre gaspatxo a la Rambla del Ferrocarril, per tal que hi hagi
espai per a cadascuna.
12) Cal revisar si se segueixen fent i regalant els
mocadors de Festa Major.
13) Fem una bona valoració sobre les activitats de
Jazz a la plaça d’Anselm Clavé.

grups municipals

chos de la ciudad en la que viven y de la gestión
municipal, sino que además, casi el 46% de la
población rubinense, confía en que la ciudad
continuará mejorando en los próximos dos
años, pese a los momentos de dificultad y del
desánimo general derivado de la situación de
crisis económica.
Desde el Ayuntamiento, continuaremos trabajando para hacer de Rubí una ciudad cada vez
más habitable, acogedora y accesible. Nuestro
objetivo es que todos/as los ciudadanos/as de
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del consistorio por mejorarlos.
Como aspectos más positivos, los y las rubinenses destacan la comunicación con otros
municipios de su entorno, la tranquilidad y la
oferta de ocio y cultura; por franja de edad, son
los jóvenes, de entre 18 y 24 años, y los mayores de 65, quienes se muestran más satisfechos con la evolución de la ciudad en los últimos dos años.
Resulta alentador que no sólo la mayoría de
los/las ciudadanos/as de Rubí estén satisfe-

notícies
cr14

temps lliure

coneix el patrimoni de rubí (iii)

Cal Gaspà o
Indústries Espona
història

Escales i pont interior

Finestra interior

L’edifici que avui coneixem per Espona, abans
era conegut per Cal Gaspà, nom de l’enginyer
que el va projectar juntament amb l’arquitecte
Portillo. Gaspà i Parramon tenia llogada una
nau al Vapor Vell, als terrenys de ca n’Alzamora,
molt a prop d’on es troba l’edifici actual. Fins a
l’any 1945, la nau més propera al passeig de
les Torres va ser dedicada a la filatura. Als anys
setanta, la Fundació Espona va comprar l’edifici i va funcionar fins al final dels anys vuitanta
del segle XX. El conjunt arquitectònic està format per tres naus de dues plantes paral·leles,
de les quals la més petita se situa al centre.
Aquestes plantes s’unien transversalment en la
seva planta superior mitjançant un pont cobert.
Cal destacar-ne la façana, de composició
monumental que ens pot recordar els models
arquitectònics alemanys o americans de gran
difusió en el segon quart del segle XX. La cara
exterior de l’edifici presenta un basament arrebossat amb franges refoses i grans finestres
allargades, coronades amb panys de totxo
ceràmic.
S’accedeix a l’edifici per la cantonada, situada
estratègicament de cara al centre de la vila, en
aquest punt hi ha una torre més alta que impulsa la monumentalitat de tot l’edifici.

aquests moments s’està preparant per ser la
seu del Centre de la Dansa Tradicional
Catalana. Les obres es van iniciar el passat 12
de juliol i es preveu que estiguin acabades a
principi del 2011. El nou Centre de la Dansa
Tradicional Catalana disposarà d’espais de trobada, de diferents sales d’assaig insonoritzades
i sales de treball, a part d’espais destinats a l’arxiu i l’emmagatzematge de material. L’edifici
compta amb un espai total d’uns 1.000 m2 distribuïts en 4 plantes, dues de les quals disposaran d’un altell. La planta baixa acollirà una sala
d’assaig per a l’Esbart Dansaire de Rubí, que
inclourà una grada de fusta amb un aforament
màxim de 39 persones. Aquesta planta també
disposarà d’un altell amb una sala de reunions
amb capacitat per a 20 persones. La primera
planta serà ocupada pel Centre de la Dansa
Tradicional Catalana, comptarà amb una sala
polivalent per a fer-hi escalfaments previs als
assajos i activitats de preparació, una sala d’assaig i els vestuaris femenins i els masculins,
aquests últims ubicats en un nou altell. La
segona planta, situada a la torre de l’edifici, disposarà d’una petita sala d’espera, així com
també del despatx d’administració i direcció del
centre. Per últim, el soterrani s’utilitzarà com a
magatzem i vestuari per a l’Esbart Dansaire de
Rubí. S’hi fa una inversió de 550.000 euros.

obres i millores

ubicació

A començament del segle XXI, es va rehabilitar
l’edifici com a seu d’exposicions d’art i en

Detall de les franges a la façana
i finestral

Detall dels grans finestrals des
de l’interior

Vista des de l’interior a Montserrat

L’antiga Fàbrica Espona es troba al passeig
de Les Torres, 37.

Terrassa de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 22 h

Divendres, 30 de juliol

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

Concerts de Jazz. Bossanovando, Cris Cabral i Gora Casado
Concert amb barreja de samba, la bossa i el folk amb el swing, el funk i el
blues.
Terrassa de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 22 h

Fins al 30 de juliol
Exposició: Tan iguals, tan diferents
Exposició fotogràfica que intenta fomentar la cohesió cultural com una riquesa de la nostra societat i afavorir el coneixement mutu entre la població nouvinguda i la població autòctona.

agost 2010
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setembre 2010

Espai Jove Torre Bassas, de dilluns a divendres, de 17 a 21 h

Divendres, 30 de juliol
Concert acústic del grup rubinenc Vibria
Espai Jove Torre Bassas, a les 19.30 h

Del 2 al 30 d’agost
Casal d’horari de matí per a dones més grans de 65 anys.
Informació i inscripcions al Servei de la Dona, edifici Rubí+D (rambleta de
Joan Miró s/n). L’horari d’atenció per formalitzar l’inscripció és de 9 a 14
hores i les sol·licitants han de presentar el seu DNI.
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4 i 5 de setembre
i 11 de setembre
Festa Major de Sant Roc i Onze de Setembre
Dissabte, 4 de setembre
A partir de les 18.30 h: XI Trobada de gegants
de Sant Roc, inici passejada de gegants, missa
en honor de Sant Roc, Versots, Xerricada popular de Sant Roc, Concert de música tradicional
Diumenge, 5 de setembre
A partir de les 9 h: Tronada de Sant Roc, tallers,
aixecada de Castells, espectacle infantil, tirada
Popular de bitlles catalanes, audició de
Sardanes, tabalada, cantada d’havaneres,
correfoc infantil
Dissabte, 11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
Pl. de l’Onze de Setembre, a partir de les 11 h
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Si no heu rebut
la revista La Ciutat
a casa vostra,
aviseu-nos
al correu
laciutat@ajrubi.cat

Més informació a www.rubi.cat

Concert basat en estàndard de jazz i bossanova.
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recomanem

Concerts de Jazz. Julio Marks i Valentín Donadio

cr15

juliol 2010

Divendres, 23 de juliol
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